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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Szczegółowa instrukcja składania przez Wykonawcę Jednolitego Dokumentu środkiem 

komunikacji elektronicznej 

1. Przygotowanie dokumentu JEDZ 
- Wykonawca pobiera edytowalną wersję Jednolitego Dokumentu z Biuletynu Informacji Publicznej 
Zamawiającego http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/ z ogłoszenia dotyczącego niniejszego postępowania. 
- Wykonawca wypełnia Jednolity Dokument w zakresie oraz według zasad opisanych w SIWZ.  
- Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-
wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf  
- Wykonawca podpisuje Jednolity Dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia 
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na 
formularzu Jednolitego Dokumentu powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis 
elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  Podmioty takie są wpisane 
do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista 
podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie 
www.nccert.pl .  
 
2. Złożenie JEDZ 
- Wykonawca włącza komputer z dostępem do internetu i przeglądarkę internetową spełniającej 
wymagania opisane w punkcie 3. 
- Wykonawca przechodzi na stronę internetową wskazaną przez Zamawiającego celem złożenia 
dokumentu JEDZ: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/jedz.html, 

 
Po przejściu na wskazany powyżej adres strony dla Wykonawcy będą widoczne następujące dane: 

http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/jedz.html
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Tytuł postępowania: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej: Platformy 
badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu 
nastołowego SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek; Reflektometra i Kalotestera; Tribometra; 
Zestawu do preparatyki próbek, Mikroskopu konfokalnego dla Laboratorium Zaawansowanych 
Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS 
– Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr 
RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś 
Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”] 
Nr postępowania ATZ-381-18/18 
Termin zakończenia przyjmowania ofert/JEDZ: 10.08.2018   04.09.2018 
- Wykonawca dodaje załącznik – dokument JEDZ – do postępowania na platformie zakupowej klikając 
ikonę „Złóż JEDZ” 

 
- Po dodaniu pliku/plików zawierający/zawierające JEDZ podpisany kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym należy kliknąć przycisk „Wyślij” 

 
Po  kliknięciu „Wyślij” pojawi się pole w którym należy podać adres mailowy. Na wskazany adres zostanie 
wysłana wiadomość elektroniczna niezbędna do przejścia do kolejnego etapu złożenia JEDZ. W 
przypadku wpisywania danego adresu pierwszy raz pojawi się uproszczony panel rejestracyjny.  
Wymagane jest uzupełnienie pól zaznaczonych gwiazdką oraz zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu 
się z regulaminem. 
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Po kliknięciu przycisku „Zapisz” na podany adres wysłana zostanie wiadomość elektroniczna niezbędna 
do złożenia JEDZ.  Kliknięcie przycisku „Zapisz” nie jest jednoznaczne ze złożeniem JEDZ. 

 
- Następnie należy zalogować się na podany przez Wykonawcę, zgodnie z zapisem powyżej, adres poczty 
elektronicznej. W celu potwierdzenia złożenia JEDZ (rzeczywistego umieszczenia JEDZ na platformie) 
wymagane jest kliknięcie na zapis „Potwierdzam złożenie dokumentu” w otrzymanej wiadomości 
elektronicznej. 
- Na adres mailowy Wykonawcy zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu JEDZ. 
 
3. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać 
z Platformy.  
- Dopuszczalne przeglądarki internetowe:  
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a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,  

b) Google Chrome 31  

c) Mozilla Firefox 26  

d) Opera 18  

- Pozostałe wymagania techniczne:  

a) dostęp do sieci internet;  

b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;  

c) włączona obsługa JavaScript;  

d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;  

e) zainstalowany Acrobat Reader;  

f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub 
nowszy.  

4. Zamawiający wskazuje na format przesyłanego przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej 
Jednolitego Dokumentu: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować Jednolity Dokument w każdym 
innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320).  

5. Złożenie Jednolitego Dokumentu na Platformie będzie możliwe jedynie do upływu terminu składania 
ofert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


